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 چٌیذُ
 

ّن ازًظر ؼذت  ،ّا ذُیپذ ریتا ظا عِیدر هٌاعن خؽي اظت ًِ در هوا یؼیعث یایازخولِ تال یخؽٌعال

 یؽهتر یت تیه از اّو ،آٍرد یًهِ تهِ تهار هه     یخعارات ىسایٍ ه ییٍهَع ٍ ّن ازًظر ٍظؼت كضا یٍ كراٍاً

ِ  یآههار  يیزهه  یّها  دهت رٍغ یاتیپصٍّػ تاّذف ارز يیترخَردار اظت. ا  یالخؽٌعه  یتٌهذ  در پٌْه

ُ یا 12 یپصٍّػ از آههار تارًهذگ   يی. در اگردیذٍ تلَچعتاى اًدام  عتاىیدر اظتاى ظ یَّاؼٌاظ  عهتاا

. ؼهذ اظهتلادُ   ZSIؼهاخؿ  ٍ ( 1397تها   1375ظهالِ    22 یدٍرُ آهار یع یؼٌاظ نیٍ اهل يیٌَپتیظ

 3تها   1 یّها  ٍ رٍغ كاـلِ ػٌط هؼٌهَض تها تهَاى    یهؼوَل ٌگیدیًر یّا از رٍغ یاتی رٍىهٌظَر د تِ

( ٍ RMSEخغها    رتؼهات ه يیاًایه خهرر ه  یآههار  یارّایتا هؼ یاتی درٍى یّا دهت رٍغ ٍ اظتلادُ ؼذ

 Arcاكهسار   ًهرم  ظیدر هح یخؽٌعال یتٌذ ِ پٌِْپط ًوؽظؼذ.  ی( تررظMAEهغلن   یخغا يیاًایه

GIS 10.4.1  اتسار ٍGeostatistics در تهازُ   یخؽٌعهال ی تٌهذ  پٌِْ یتراًتایح ًؽاى داد ًِ ذ. ؼ نیترظ

تها   یهؼوَل ٌگیدیهاِّ رٍغ ًر 6 یتازُ زهاً ی، ترا3هاِّ، رٍغ ػٌط هدرٍر كاـلِ تا تَاى  ظِ یزهاً

ِ  یآهار يیزهی ّا رٍغ ریًعثت تِ ظا ،یا رُیِّ هذل داها 9 یتازُ زهاً یترا ی ٍهذل ًرٍ  در هَرد هغالؼه

 یعثهن ؼهاخؿ خؽٌعهال   ی ًیهس ًؽهاى داد   خؽٌعهال  یتٌهذ  پًٌِْتایح  پصٍّػ، هٌاظة تَدًذ. يیا

ٍ در حذ  قیضؼ یخؽٌعال یظالِ هَرد تررظ 22 یدٍرُ آهار یهاِّ ترا 3 یدر تازُ زهاً ZSI یَّاؼٌاظ

هاّهِ عثوهات    9 یدر تازُ زهاًٍ هتَظظ  یدر حذ ًرهال ٍ ترظال یخؽٌعال ،اِّه 6 یدر تازُ زهاً، ًرهال

ٌغوِ ههَرد  در ه ذیؼذ اریتع یٍ ترظال ذیؼذ یهتَظظ، ترظال یدر حذ ًرهال، ترظال ق،یضؼ یخؽٌعال

 هغالؼِ حاًن تَدُ اظت.
 GISٍ تلَچعتاى،  یعتاىظ آهار، یيزه ی،هٌاعن خؽي، خؽٌعالّا:  ًلیذ ٍاشُ
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 هوذهِ
 

از  ّها  ظهال ّایی اظت ًِ در ًورتٌهذ تیاتهاًی ًهرُ زههیي ههرار دارد ٍ در ترخهی        ایراى یٌی از ًؽَر

خؽٌعهالی   (.1396پریرد  ػلیپَر ٍ ّوٌهاراى،   ی دیار از ترظالی آظیة هیّا ظالٍ در تؼضی از  1خؽٌعالی

تا چٌذیي ظال( اظهت ًهِ در   هحیغی اظت ًِ ؼاهل یي دٍرُ پیَظتِ ٍ پایذار  از چٌذ هاُ یي كاخؼِ زیعت

ؼهَد  یاتهذ ٍ دچهار ًوثهَد ههی    ایي دٍرُ هوذار آب هَخَد در هٌاتغ آتی هٌغوِ تِ حذ هاتل تَخْی ًاّػ هی

 Vyas et al., 2015.) ُّا ٍ ّا، هاُای دارد ًِ ترای ّلتِخؽٌعالی ؼرٍػی ًٌذ ٍ هٌغوِ تحت پَؼػ گعترد

 (. Jenkins, 2011خَد هرار دّذ   ریتأثت تَاًذ هٌاعن هختلق خْاى را تحّا هیحتی ظال

تَاى تِ هیاًایي تاالی دها، ًوثَد تارغ، ًاّػ رعَتهت خهاى ٍ   ّا هیّای ػوَهی خؽٌعالیاز ٍیصگی

ایي هخاعرُ عثیؼی ًِ از هخهاعرات   (.Tsakiris et al., 2007ًرد  ظغحی اؼارُ ّای ظغحی ٍ زیرًوثَد آب

هَخهة ًوثهَد آب   ٍ  دّهذ  یههرار  ریتأثخَاًة زًذگی اًعاى را تحت  عثیؼی هرتثظ تا َّاؼٌاظی اظت، توام

ِ  ؼهَد  یه عتیز ظیّا ٍ هح گرٍُ ّا، تیكؼال یترخ یترا  ،یاـهلْاً  یخؽهَػ  ؛1389ی ٍ ّوٌهاراى،  دار  خساًه

ًظر  هَرد یتازُ زهاً يیدر  یتارًذگ ساىیاظت ًِ ظثة ؼَد ه یغیؼرا اًاریت ،یَّاؼٌاظ یخؽٌعال (.1395

 75ًهِ تارًهذگی ًوتهر از حهذٍد      دّذ یه. ایي خؽٌعالی ٌّااهی رخ درازهذت ًوتر تاؼذ يیاًایه ساىیاز ه

 (.1397هاِّ تاالتر تاؼذ  احراری رٍدی،  6یا حتی  هاِّ ظِدرـذ از ًرهال 

ِ  تَاًهذ  یهه  یؼهذت خؽٌعهال   یٍ هٌغوِ تٌهذ  یٌیت ػیپ ،یخؽٌعال یّا تیاز هَهؼ یآگاّ عهَر   ته

ایهراى تهِ خهاعر ههرار گهركتي در      . (Beheshti Rad, 2015را ًاّػ دّذ   ذُیپذ يیا یّا ةیآظ یریچؽوا

ٍ  آبدرخِ ػرق ؼوالی ٍاهغ ؼهذُ اظهت، از ؼهرایظ     40تا  25ًورتٌذ خؽي خـراكیایی ٍ ًَار تیاتاًی ًِ در 

(. تا تَخهِ تهِ ایهي    1397رٍدی،   احراری رٍد یهَّایی ترخَردار اظت ًِ خسٍ هٌاعن ًن تاراى خْاى تِ ؼوار 

(، تَخِ تهِ  1390خؽي تعیار ًاچیس اظت  اظوؼلی ٍ ػثذالْی، هؼیت ًِ تارغ تاراى در هٌاعن خؽي ٍ ًیوٍِا

 .تاؼذ یهخؽٌعالی هْن ٍ ضرٍری  الخفَؾ یػلٍ َّایی  آبتـییرات 

ِ    یهاتی زههیي   ّای هختلق درٍى در زهیٌِ اًَاع خؽٌعالی ٍ رٍغ  تٌهذی خؽٌعهالی   آههار تهرای پٌْه

 ؼَد:ّا اؼارُ هیظت ًِ در ایي پصٍّػ تِ ًتایح ترخی از آىتحویواتی اًدام گركتِ ا

ی را در تَزیغ هٌهاًی خؽٌعهالی   آهار يیزهی ّا رٍغ 1395ی ٍ ّوٌاراى در ظال گرد كراهرزظلغاًی 

ایعهتااُ   7 تلٌذههذت ی تهارغ ظهاالًِ در دٍ دٍرُ   ّا دادُاز  ّا آىاردًاى ارزیاتی ًردًذ.  -اهلیوی دؼت یسد

تهرای تؼیهیي    ّها  آى يیچٌه  ّهن ( اظهتلادُ ًردًهذ.   1391تا  1375ایعتااُ   41 هذت ًَتاُ( ٍ 1391تا  1346 

ی اتیه  درٍىاظهتلادُ ًردًهذ ٍ ظهِ رٍغ     +GS یآههار  يیزه اكسار ًرمخؽٌعالی از ؼاخؿ تارغ اظتاًذارد ٍ 

ذ كوظ ًؽاى داد ًِ خؽٌعالی ؼذی ّا آىًریدیٌگ، ًًَریدیٌگ ٍ ػٌط كاـلِ ٍزًی را ارزیاتی ًردًذ. ًتایح 

ّا از ًَع  درـذ ٍظؼت هؽاّذُ ؼذُ ٍ تیؽتریي هوذار هعاحت اظتاى در پٌِْ خؽٌعالی 16تا  1377در ظال 

 .تاؼذ یهخؽٌعالی خلیق 

ی ًردى تهارغ كفهلی در اظهتاى    ا هٌغوِی را در آهار يیزهی ّا رٍغ 1396ترًدیاى ٍ هؼرٍكی در ظال 

ی هَضؼی، تَاتغ ا چٌذخولِی كاـلِ هؼٌَض، ّا رٍغد از در پصٍّػ خَ ّا آىّوذاى هَرد ارزیاتی هرار دادًذ. 
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ایعتااُ  20تارًذگی  آهاری هختلق را تا اظتلادُ از ّا هذلپایِ ؼؼاػی، ًریدیٌگ ظادُ ٍ ًریدیٌگ هؼوَلی تا 

ی تٌهار تهردُ ؼهذُ، از رٍغ    ّها  ههذل تهرای ارزیهاتی دههت     يیچٌه  ّنظالِ اظتلادُ ًردًذ.  10ٍ دٍرُ زهاًی 

تل ٍ هؼیارّای ارزیاتی هیاًایي خغای هغلن، ریؽِ هیاًایي هرتغ خغا ٍ اًحهراف اظهتاًذارد   اػتثارظٌدی هتوا

ًؽاى داد ًِ رٍغ تَاتغ پایِ ؼؼاػی تا هذل ًَاری ًن ضخاهت تهرای كفهل    ّا آىػوَهی اظتلادُ ًردًذ. ًتایح 

هرتة ؼهذُ   ًاهالًَاری پاییس، رٍغ كاـلِ هؼٌَض ترای كفل زهعتاى ٍ تْار ٍ رٍغ تَاتغ پایِ ؼؼاػی تا هذل ً

 ترای كفل تاتعتاى، هٌاظة تَدًذ.

Fang  در  2ی هٌاًی خؽٌعالی َّاؼٌاظهی را در هٌغوهِ ًیٌاعهیا   ّا یصگیٍ 2018ٍ ّوٌاراى در ظال

( در SPEI  ٍ تؼهرم در پهصٍّػ خهَد از ؼهاخؿ تثخیهر      ّها  آىؼوال ؿرتی چیي هَرد تررظی هرار دادًهذ.  

 یّها  اضیه هوًؽاى داد ًِ  ّا آىرٍغ تحلیل هَخي اظتلادُ ًردًذ. ًتایح هاِّ ٍ  12ٍ  3، 1ی زهاًی ّا اضیهو

 يیچٌه  تَدًهذ. ّهن   یخؽٌعال یّا دٍرُ يیٍ دٍه يیداؼتٌذ ٍ اٍل یًَظاى ٍ اًرش يیتر یظالِ هَ 8ٍ  13 یزهاً

 كفل تْار ؼذیذتریي خؽٌعالی ّا اتلام اكتادُ ٍ ؼذت خؽٌعالی تِ عرف ؼوال اكسایػ یاكتِ اظت.

ؼذت ٍ هیساى خؽٌعالی را در اظتاى ظیعتاى ٍ تلَچعهتاى تررظهی    2018وٌاراى در ظال ًْتاًی ٍ ّ

اظهتلادُ   2012تها   2001ی آههار ایعتااُ ظیٌَپتیي عی دٍرُ  7در پصٍّػ خَد از آهار تارًذگی  ّا آىًردًذ. 

ٌعهالی  خْت تررظی ؼذت ٍ هیساى خؽ SPI  ٍRDIی خؽٌعالی ّا ؼاخؿٍ  Drinc اكسار ًرماز  ّا آىًردًذ. 

 2004-2003ی ّها  ظهال ی ایراًؽهْر ٍ ظهراٍاى در عهی    ّها  عتااُیاًؽاى داد ًِ  ّا آىاظتلادُ ًوَدًذ. ًتایح 

تریي ظال عی دٍرُ آهاری هَرد تررظی تَدُ ٍ ایعتااُ ًیٌؽْر ًوتریي هیهساى خؽٌعهالی را در    خؽٌعالی

 RDIؽاتْی داؼتٌذ اهها ؼهاخؿ   ی ّر دٍ ؼاخؿ خؽٌعالی ركتار هریگ دِیًتی دارا تَدُ اظت. آتّواى ظال 

 تیؽتر حعاض تَدُ اظت.

درخِ خْهاًی( ٍ دٍر   30ّای پاییي  هتَظظ گیری در ػرقاظتاى ظیعتاى ٍ تلَچعتاى تا تَخِ تِ هرار

-ای ًعثت تِ ظایر ًواط ًؽَر، ظثة ؼذُ ًِ ایي هٌغوِ از رعَتت ًوتهری تهر  ّای هذیتراًِتَدى از اثر خثِْ

وَارُ تا خغرات ٍ ػَارق ًاؼهی از خؽٌعهالی هَاخهِ تهَدُ ٍ تاؼهذ  هحوهَدی ٍ       ّ دِیدرًتخَردار تاؼذ ٍ 

تعهیار   خؽٌعهالی  راتیتهأث ٍ  اههذّا یپؼَد. ی را تاػث هیتَخْ هاتلخؽٌعالی هؽٌالت  (.1394ّوٌاراى، 

. دّهذ  یهه ی تیؽتری را ًعثت تِ دیاهر تالیهای عثیؼهی تحهت ؼهؼاع ههرار       ّا تخػؼذیذ ٍ گعتردُ تَدُ ٍ 

ؼهٌاخت  اثرات خؽٌعالی گاّی تا چٌذیي ظال پط از ٍهَع خؽٌعالی هاتهل خثهراى ًیعهتٌذ،     ًِ ییازآًدا

پهصٍّػ   يیه ا ی ًاؼی از آى، ضهرٍری اظهت.  اهذّایپی ٍ پیؽایری از هؽٌالت ٍ ٌیت ػیپخؽٌعالی،  رخذاد

ِ  یآههار  يیزه یّا دهت رٍغ یاتیتاّذف ارز ٍ  عهتاى یدر اظهتاى ظ  یَّاؼٌاظه  یالخؽٌعه  یتٌهذ  در پٌْه

 .گردیذى اًدام تلَچعتا

   

 ّا هَاد ٍ رٍغ

 هٌغوِ هَرد هغالؼِ:

درـهذ   4/11ٌّتهار،   18750200اظتاى ظیعتاى ٍ تلَچعتاى تا ٍظهؼتی هؼهادل   هحذٍدُ هَرد هغالؼِ 

 ًلهر  2405742 تهر  تهالؾ  خوؼیتی تا ًؽَر یّا هعاحت ًؽَر را تِ خَد اختفاؾ دادُ ٍ از پٌْاٍرتریي اظتاى
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 58دهیوِ ٍ عهَل ؼهرهی    27درخِ ٍ  31دهیوِ تا  3درخِ ٍ  25 ؼوالی ػرق تیي در گركتي هرار تا ٍ تاؼذ یه

از ؼرم تِ ًؽَرّای پاًعهتاى ٍ   ،یاز ؼوال تِ اظتاى خراظاى خٌَت ،دهیوِ 21درخِ ٍ  63دهیوِ تا  50ٍ  ِدرخ

رٍدی،  حهراری  ا ؼَد یه هحذٍد ّرهسگاى ٍ ًرهاى یّا اكـاًعتاى، از خٌَب تِ دریای ػواى ٍ از هـرب تِ اظتاى

اظتاى از ظِ تخػ هتوایس اظتاى ظیعتاى ٍ تلَچعتاى در ًاحیِ اهلیوی تیاتاًی ٍ خؽي هرار دارد. ایي  (.1397

، دؼت ٍ ظاحلی  خٌَب اظتاى( تؽٌیل ؼذُ اظت ٍ تا تَخِ تِ ایي ظاختار تَپهَگراكی هتلهاٍت ٍ   ًَّعتاًی

ٍ  آهذُؼرایظ اهلیوی هختللی در آى تِ ٍخَد  ( هَهؼیهت خـراكیهایی   1(. ؼهٌل   1393یهن،  اظت  احوهذی ًر

 .دّذ یهی َّاؼٌاظی را ًؽاى ّا عتااُیاهحذٍدُ هَرد هغالؼِ تِ ّوراُ هَهؼیت 
 

 

 

 
 

 ی هَرد تررظی در ًؽَرّا عتااُیا(: هَهؼیت خـراكیایی هحذٍدُ هَرد هغالؼِ تِ ّوراُ هَهؼیت 1ؼٌل  

 

 رٍغ اًدام تحوین:

ظهالِ   22ؼٌاظی( در یي دٍرُ آههاری   تااُ  ظیٌَپتیي ٍ اهلینایع 12تارًذگی  آهاردر ایي پصٍّػ از 

ی هَرد ًظر تِ لحاػ پراًٌػ هٌاظة در ظغح اظهتاى ٍ پایهِ   ّا عتااُیااًتخاب ؼذ. ( اظتلادُ 1396تا  1375 

احهراری رٍدی،   ؛1395 عثاعثهایی زادُ،   اًدام ؼهذ  ّا دادُتَدى  اػتواد هاتلی ٍ آهارزهاًی هؽترى تِ لحاػ 

هرار  لیٍتحلِ یتدسهَرد  3رٍغ راى تعت هَرد تررظی تِ لحاػ ّواٌی ٍ ًرهال تَدى تا اظتلادُ از هارآ (.1397

ؼهاخؿ  از  خْت تررظی خؽٌعالی، (.1393اهیذٍار ٍ ّوٌاراى،  ؛1390ًی ٍ ّوٌاراى،  هحوذی هلؼِ ٌذگركت

تَزیهغ هاًٌهذ گاهها ٍ یها     ٍ تهرازغ   ّا دادًُیاز تِ تثذیل  SPIؼاخؿ  ترخالفایٌٌِ تِ دلیل  ZSIخؽٌعالی 

 .ذؼاظتلادُ (، 1394پیرظَى ًَع ظِ ًذارد  ترٍؿٌی ٍ ّوٌاراى، 

 ZSIؼاخؿ خؽٌعالی 

 اـهَالً ی اظت. آهاری ّا دادُهثٌای هحاظثِ ایي ؼاخؿ، اًحراف از هیاًایي ًعثت تِ اًحراف اظتاًذارد 

ی اًحهراف از هیهاًایي را تهر    ّا رًُو. اگر ًٌذ یه، ٍضؼیت تارغ ًعثت تِ هیاًایي را تؼییي ZSIهیساى ؼاخؿ 

                                                 
1
: RunTest 
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( اظهتلادُ  1. خْت هحاظثِ ایي رٍغ از راتغِ  ذیآ یهاًحراف اظتاًذارد توعین ًٌین، ًورُ اظتاًذارد تِ دظت 

 (:1394ؼَد  ترٍؿٌی ٍ ّوٌاراى، هی

                         :                                                                                     1راتغِ 

 ًِ در آى:

ZSIؼاخؿ خؽٌعالی : ،Piتارًذگی ظال خاری : ، ِ : اًحهراف از هؼیهار   SD، : تارًذگی هتَظظ ظهاالً

ؼَد  خهذٍل  عثوِ توعین هی 8، ٍضؼیت رعَتتی تا تَخِ تِ آى تِ ZSIپط از تؼییي . تارًذگی هتَظظ ظاالًِ

1.) 
 

 (1394 ترٍؿٌی ٍ ّوٌاراى، ZSI تٌذی خؽٌعالی تِ رٍغ ؼاخؿ ثوِ(: ع1خذٍل  

 ZSIمقادیز  طبقات خطکسالی ردیف

 28/1یا مسايی با  تز بشرگ تزسالی بسیار ضذیذ 1

 84/0تا  28/1 تزسالی ضذیذ 2

 52/0تا  84/0 تزسالی متًسط 3

 -25/5تا  25/0 وزمال 4

 -25/0تا  -52/0 خطکسالی ضعیف 5

 -52/0تا  -84/0 متًسطخطکسالی  6

 -84/0تا  -28/1 خطکسالی ضذیذ 7

 -28/1اس  تز کًچک خطکسالی بسیار ضذیذ 8

 

. در ایهي پهصٍّػ، از   رًهذ یگ یهه ی هَرد اظهتلادُ ههرار   تٌذ پٌِْی تعیاری در تحث اتی درٍىی ّا رٍغ

 (.1395اى، زادُ ٍ ّوٌار عثاعثایی گردیذ اظتلادُ  رٍغ هؼٌَض كاـلِ ٍزًیٍ  4ًریدیٌگی ّا رٍغ

اظهتَار   دار ٍزىاظت ًِ تر پایِ هیهاًایي هتحهرى    آهاری ، یي رٍغ ترآٍرد زهیي(K رٍغ ًریدیٌگ 

(B.L.U.E) خغی ًااریهة ی  ًٌٌذُگلت ایي رٍغ تْتریي ترآٍرد  تَاى یهاظت، 
. در ایهي رٍغ تها   تاؼهذ  یهه  5

ی ًلی ًریدیٌگ تهرای تهرآٍرد    هؼادلِ. گردًذ یه، هوادیر هدَْل ترآٍرد ًوا رییتـاظتلادُ از ًواط هؼلَم ٍ ًین 

 ( اظت:2  راتغِ ـَرت تِهوادیر یي هتـیر 

 :                                                                                        2راتغِ 

 تهرآٍرد  Z (S0)ؼهًَذ تها    هیخاب ًِ تِ ًحَی اًتّاظت  ٍزىی از ا هدوَػِ ًِ در ایي هؼادلِ ضریة 

در ایي پصٍّػ رٍغ ًریدیٌگ هؼوَلی تها   (.1396ی، ویًر یتْسادتاؼذ  هظلری ٍ  ًااریة تا حذاهل خغا از 

ترًدیهاى ٍ   ؛1393ی ًرٍی، ًوایی، خغی ٍ گَظی هَرد تررظهی ههرار گركهت  اهیهذٍار ٍ ّوٌهاراى،      ّا هذل

 (.1396هؼرٍكی، 

ی اعهراف  ّا دادُی هغؼی اظت، ایي رٍغ تا ٍزى دّی تِ آهار يیزهی ّا رٍغ خولِازًِ  IDWدر رٍغ 

. در ایي رٍغ كرق تر ایهي اظهت ًهِ    دّذ یهٍ هیاى یاتی را اًدام  ترآٍرد، ًویت هدَْل را ترآٍردًوغِ هَرد 

ٍزى  دارای تهر  يیه ًسدًواط ًسدیي تِ یٌذیار ؼثاّت تیؽتری ًعثت تِ ًواط دٍرتهر دارًهذ. تٌهاترایي ًوهاط     

ًوهاط، كوهظ    ػیه آرا(. ایي رٍغ تذٍى تَخِ تِ هَهؼیهت ٍ  1395زادُ ٍ ّوٌاراى،  تیؽتری ّعتٌذ  عثاعثایی

                                                 
1
: Kriging  

2
: Best Linear Unbiased Estimator 
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ّعهتٌذ دارای ٍزى   تهرآٍرد ، یؼٌی ًواعی ًهِ دارای كاـهلِ یٌعهاًی از ًوغهِ     ردیگ یهرا در ًظر  ّا آىكاـلِ 

 (.1377خَاّذ ؼذ  حعٌی پاى، ( هحاظثِ 3. هوذار ػاهل ٍزًی تا اظتلادُ از راتغِ  تاؼٌذ یهیٌعاًی 

 (:                                                                                                        3راتغِ  

در  .اؼٌذت یهدّی  تَاى ٍزى aتا ًوغِ هدَْل ٍ  ام i، كاـلِ ایعتااُ Diام،  i، ٍزى ایعتااُ ًِ در آى: 

 (.1393هَرد تررظی هرار خَاّذ گركت  اهیذٍار ٍ ّوٌاراى،  3تا  1ی ّا تَاىتا  IDWایي پصٍّػ رٍغ 

ی آهاری هیاى یاتی، از هؼیارّای ّا رٍغارزیاتی هوذار دهت ٍ خغا در ّریي از  هٌظَر تِدر ایي پصٍّػ 

)( ٍ هیاًایي خغای هغلن RMSEخرر هیاًایي هرتؼات خغا  
6
(MAE پهط از تؼیهیي    تیه درًْا. ذاظتلادُ ؼ

ترظین ؼذ ٍ عثوات  Arc GIS 10.4.1 اكسار ًرمی خؽٌعالی در هحیظ تٌذ پٌِْیاتی، ًوؽِ  تْتریي رٍغ درٍى

 (.1395آهذ  عثاعثایی زادُ،  تِ دظتخؽٌعالی هَرد هغالؼِ   ؼاخؿهختلق ؼذت خؽٌعالی تر اظاض 

   

  ًتایح ٍ تحث

هحاظثِ ؼذ ٍ  DIP اكسار ًرمٍ تا ًوي  ZSIاظتلادُ از ؼاخؿ َّاؼٌاظی  در ایي پصٍّػ خؽٌعالی تا

ُ یاهاِّ( هَرد تررظی هرار گركت ٍ ترای ّر یهي از   9ٍ  6، 3  هذت ًَتاُی زهاًی ّا تازُدر  ی ههَرد  ّها  عهتاا

ُ ( هرتَط تِ ایعتااُ ظیٌَپتیي زّي، تؼٌَاى ًوًَِ ارائِ ؼهذ 2ؼٌل   ًِ ًوَدار ترظین ؼذ ـَرت تِتررظی 

 ّا عتااُیاحاًن تَدُ اظت ٍ ترای ظایر در هٌغوِ خؽي  ؼذت تِعثوِ  ،هاِّ 3 هذت ًَتاُدر تازُ زهاًی  .اظت

هؽهاّذُ ؼهذُ    هرعَب، ًرهال ٍ تعیار هرعهَب  ًعثتاًخؽي،  ًعثتاًدر ایي تازُ زهاًی عثوات ترظالی ؼذیذ، 

. ترای ایعتااُ ظیٌَپتیي ظراٍاى دٌّذ یه هاِّ در هٌغوِ هَرد هغالؼِ ًؽاى 6 هذت ًَتاُدر تازُ زهاًی  اظت.

خؽي حهاًن   ؼذت تِ، عثوِ 1396ظال  هاُ تْويٍ ایعتااُ ظیٌَپتیي زّي در  1383ظال  هاُ ثْؽتیارددر 

هرعَب، ًرهال  ًعثتاًخؽي،  ًعثتاًدر ایي تازُ زهاًی عثوات ترظالی ؼذیذ،  ّا عتااُیاتَدُ اظت ٍ ترای ظایر 

ُ یا یترا ،هاِّ 9هذت  ًَتاُ یدر تازُ زهاً اظت.هؽاّذُ ؼذُ  ٍ تعیار هرعَب ظهراٍاى در   يیٌَپتیظه  عهتاا

ُ یا ،1383ظال  هاُ ثْؽتیارد ٍ 1380ظال  َرهاُیؼْر ، 1396ههاُ ظهال    زّهي در تْوهي   يیٌَپتیظه  عهتاا

 ریظها  یؼذت خؽي حاًن تَدُ اظهت ٍ تهرا   عثوِ تِ، 1383ی ًارٍاًذر در آتاى هاُ ظال ؼٌاظ نیاهلایعتااُ 

هرعهَب   اریًعثتاً خؽي، ًعهثتاً هرعهَب، ًرههال ٍ تعه     ذ،یؼذ یعثوات ترظال یتازُ زهاً يیدر ا ّا عتااُیا

 هؽاّذُ ؼذُ اظت.
 

 
 هاِّ 3الق: تازُ زهاًی 

                                                 
2
: Mean Absolute Error 
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 هاِّ 6ب: تازُ زهاًی 

 
 هاِّ 9ج: تازُ زهاًی 

 ZSIتر اظاض ؼاخؿ خؽٌعالی ظیٌَپتیي زّي خؽٌعالی ایعتااُ (: 2 ؼٌل 

 هاِّ 9هاِّ، ج: تازُ زهاًی  6هاِّ، ب: تازُ زهاًی  3 الق: تازُ زهاًی

 

 اًتخاب تْتریي هذل ًین تـییرًوا

ُ یاپط از تررظی ًوَدارّای ترظیوی خؽٌعالی هختؿ ّر یي از  ی ههَرد تررظهی، خْهت    ّها  عهتاا

ي ی زههاًی هختلهق، تها ًوه    ّا تازُاًتخاب تْتریي هذل ًین تـییر ًوا تدرتی ترازغ یاكتِ ترای خؽٌعالی در 

ی تهرازغ یاكتهِ در خهذٍل    ّا هذلاهذام تِ تررظی ٍ تؼییي تْتریي هذل ؼذ ًِ هؽخفات  GS+ 5.1 اكسار ًرم

 .اظت ارائِ ؼذُ( 3-4 
 

 ی ترازغ دادُ ؼذُ تِ ًین تـییر ًواّای تدرتیّا هذل(: هؽخفات تْتریي 2خذٍل  

 مذل پارامتز
 ساختار فضایی
C/(CO+C) 

Nugget (CO) Sill 

(CO+C) R2 RSS 

ZSI 3 13/0 014/0 0716540 0706570 791/0 کزيی 

ZSI 6 04/0 031/0 0711320 0700010 999/0 کزيی 

ZSI 9 02/0 022/0 0712460 0702130 829/0 گًسیه 

 

 یاتی درٍىاًتخاب تْتریي رٍغ 

 قهختلی زهاًی ّا تازُی خؽٌعالی در تٌذ پٌِْی در آهار يیزهی ّا رٍغًتایح حاـل از ارزیاتی هتواتل 

ِ  ظِترای خؽٌعالی در تازُ زهاًی  ؼَد یهًِ هالحظِ  عَر ّواى( ًؽاى دادُ ؼذُ اظت. 4-5در خذٍل   ، هاّه

هاِّ رٍغ ًریدیٌگ هؼوَلی تا هذل ًرٍی، تهرای تهازُ    6، ترای تازُ زهاًی 3رٍغ ػٌط هدرٍر كاـلِ تا تَاى 

ی خؽٌعهالی در  تٌهذ  پٌِْترای  ّا ٍغری، ًعثت تِ ظایر ا رُیداهاِّ رٍغ ًریدیٌگ هؼوَلی تا هذل  9زهاًی 

 ی هٌاظة تَدًذ.ّا رٍغی هَرد هغالؼِ ایي پصٍّػ، ّا عتااُیاهٌغوِ هَرد هغالؼِ ٍ ترای 
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 ی مًرد بزرسیآمار هیسمی َا ريشی خطکسالی در َا باسٌ(: وتایج حاصل اس ارسیابی متقابل 3) جذيل

 پارامتز
معیار 

 ارسیابی

 (IDW)عکس مجذير فاصلٍ  کزیجیىگ معمًلی

 3تًان  2تًان  1تًان  یا زٌیدا ومایی گًسیه کزيی

ZSI 3 
MAE 00063/0 00073/0 001/0 001/0 0007/0 0006/0 0006/0 

RMSE 0008/0 0009/0 001/0 001/0 001/0 0008/0 0009/0 

ZSI 6 
MAE 042/0 04/0 044/0 042/0 062/0 047/0 044/0 

RMSE 048/0 05/0 049/0 049/0 073/0 052/0 050/0 

ZSI 9 
MAE 83/0 83/0 835/0 795/0 77/0 78/0 81/0 

RMSE 32/1 32/1 32/1 30/1 32/1 40/1 52/1 

 

 ی خؽٌعالیتٌذ پٌِْ

ُ ی زهاًی ّا تازُی خؽٌعالی در تٌذ پٌِْی ّا ًوؽِدر ایي پصٍّػ  هاّهِ( تهرای    9ٍ  6، 3  ههذت  ًَتها

ٌ  ی اًتخّا هذلهٌغوِ هَرد هغالؼِ تا اظتلادُ از  ِ  (3ل  اب ؼذُ اًدام ؼذ ًهِ در ؼه ِ ی ّها  ًوؽه ی تٌهذ  پٌْه

ظهالِ ًؽهاى    22ی زهاًی هختلق ٍ در عی دٍرُ آهاری ّا تازُدر  ZSIخؽٌعالی تر اظاض ؼاخؿ خؽٌعالی 

هاّهِ   3در تازُ زهاًی  ZSIعثن ؼاخؿ خؽٌعالی َّاؼٌاظی  ؼَد یهًِ هالحظِ  عَر ّواى دادُ ؼذُ اظت.

د تررظی خؽٌعالی ضؼیق ٍ در حذ ًرهال در هٌغوِ هَرد هغالؼهِ حهاًن تهَدُ    ظالِ هَر 22ی آهارترای دٍرُ 

 یهاّهِ تهرا   6 یدر تازُ زهاً .اًذ گركتِخؽٌعالی ضؼیق هرار  ریتأثاظت. ًَاحی ؿرب ٍ خٌَب ؿرتی در تحت 

 در هٌغوِ هَرد هغالؼِ حاًن تَدٍُ ترظالی هتَظظ در حذ ًرهال  یخؽٌعال یظالِ هَرد تررظ 22 یدٍرُ آهار

ُ عثن ایي ًوؽِ ًَاحی ؼوالی ٍ خٌَتی در حذ ًرهال ٍ ظایر ًَاحی ترظالی را تدرتهِ   اظت. در تهازُ   .اًهذ  ًهرد

یی از خٌَب ؼرهی در عثوِ خؽٌعالی ضهؼیق ههرار گركتهِ ٍ    ّا تخػًَاحی ؼوالی، خٌَتی ٍ ، هاِّ 9 یزهاً

 ؿرب حاًن تَدُ اظت. عرف تًِیس در ًَاحی هرًسی  ّا یترظال

 

   
 هاِّ 9تازُ زهاًی  هاِّ 6تازُ زهاًی هاِّ 3زهاًی تازُ

 ،1397ظالِ هٌتْی تِ ؼْریَر  22دٍرُ  ZSIی خؽٌعالی َّاؼٌاظی تر اظاض ؼاخؿ تٌذ پٌِْ(: 3 ؼٌل 

 هاِّ 9هاِّ، ج: تازُ زهاًی  6هاِّ، ب: تازُ زهاًی  3الق: تازُ زهاًی 
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 ًتیدِ گیری

یاری در زًذگی تؽر دارد. خؽٌعالی تا اثرات هعهتوین ٍ  خؽٌعالی یي تلیِ عثیؼی اظت ًِ ًوػ تع

ٍ تلَچعتاى یٌی از هٌاعن  عتاىیظ. اظتاى ؼَد یهؿیرهعتوین خَد تاػث خعارات تعیاری در خَاهغ تؽری 

تَدُ اظهت. ًوثهَد تهارغ ٍ     رٍ رٍتِاخیر تا ایي پذیذُ  دًِِّؽَر ایراى اظت ًِ در چٌذ  خؽي وِیًخؽي ٍ 

از ػَاهل عثیؼی، تاػث ٍهَع خؽٌعالی ّایی در ظغح هٌغوِ هَرد هغالؼِ در عی دٍرُ تـییرات اهلیوی ًاؼی 

خؽٌعالی ترای ّر یهي   دٌّذُ ًؽاىی ًوَدارّاتیاًار آى اظت ًِ عثن  ًتایحی هَرد تررظی ؼذُ اظت. آهار

ظهالی  تر يیچٌ ّنخؽي در هٌغوِ حاًن تَدُ اظت.  ؼذت تِ، عثوات خؽٌعالی ضؼیق، ًرهال ٍ ّا عتااُیااز 

ی تا تارغ تعیار در هٌغوِ هَرد هغالؼهِ ٍ در عهی دٍرُ   ّا ظالهرعَب ٍ خیلی هرعَب ًیس ترای  ًعثتاًؼذیذ، 

 یتٌذ پٌِْ یترا یآهار يیزه یّا هتواتل رٍغ یاتیًؽاى داد ًِ تر اظاض ارز حیًتا آهاری هَرد ًظر هؽاّذُ ؼذ.

هاّهِ رٍغ   6 یتهازُ زههاً   یا، تهر 3تهَاى   ، رٍغ ػٌط هدرٍر كاـهلِ تها  هاِّ ظِ یدر تازُ زهاً یخؽٌعال

 یآههار  يیزهه  یّا رٍغ ریًعثت تِ ظا ،یا رُیهاِّ هذل دا 9 یتازُ زهاً یٍ ترا یتا هذل ًرٍ یهؼوَل ٌگیدیًر

ایي در حالی اظت در اًثر پصٍّػ ّا رٍغ ػٌط هدرٍر كاـلِ تها  پصٍّػ، هٌاظة تَدًذ.  يیهَرد هغالؼِ در ا

ذی پاراهترّای اهلیوی ٍ خؽٌعالی هٌاظة تؽخیؿ دادُ ؼذُ اظت. ًتایح ایي تَاى ّای هختلق ترای پٌِْ تٌ

، زههاًی ٍ  1395، عثاعثایی زادُ ٍ ّوٌاراى در ظال 1396تخػ از پصٍّػ تا ًتایح ترًدیاى ٍ ّوٌاراى در ظال 

رٍغ  هاری ٍآهثٌی تر اظتلادُ از رٍغ ّای زهیي  2006ٍ ّوٌاراى در ظال  Benejadٍ  1391ّوٌاراى در ظال 

ِ  حیًتها  ػٌط هدرٍر كاـلِ ٍ ًریدیٌگ هؼوَلی ترای پٌْهِ تٌهذی خؽٌعهالی ّوخهَاًی دارد.      یتٌهذ  پٌْه

ًِ ًتایح ایي تخهػ از پهصٍّػ تها ًتهایح     ، ZSI یَّاؼٌاظ یًؽاى داد عثن ؼاخؿ خؽٌعال سیً یخؽٌعال

ٌهی تهر گعهترغ    ًِ در ظغح اظتاى ظیعتاى ٍ تلَچعتاى اًدام دادًهذ هث  1387ػلیسادُ ٍ ّوٌاراى در ظال 

تیؽتر عثوات خؽٌعالی هالین ٍ هتَظظ ّوخَاًی دارد. اها تا ًتایح ایؽاى هثٌی تر حعاض تَدى خؽٌعهالی  

 ّوخَاًی ًذارد. هذت ًَتاُ

   

   هٌاتغ كارظی
زیرزهیٌی اظتاى ظیعتاى ٍ تلَچعهتاى،   آب. ارزیاتی اثرات خؽٌعالی تر ًویت ٍ ًیلیت هٌاتغ 1397احراری رٍدی، م. 

 .104-113(: 23  12ی ًارتری، ؼٌاظ يیزهی ًَیي ّا تِاكی

 ؾ. 624. خـراكیای عثیؼی تاریخی ظیعتاى، اًتؽارات ًازیار، 1393احوذی ًرٍین، ح. 

 ؾ. 570داری ٍ حلاظت خاى، اًتؽارات هحون اردتیلی، چاج دٍم، . آتخیس1390اظوؼلی، ا. ٍ ػثذالْی، ا. 

ی ؼذت خؽٌعالی  هغالؼِ تٌذ پٌِْدر  آهار يیزهی ّا رٍغ. ارزیاتی ترخی 1393 اهیذٍار، ى.، اتراّیوی، ر. ٍ راظتی، ف.

 .30-43(: 17  5، آبی ٍ اریآتهَردی: هٌاعن ؼوال ؿرب ٍ هرًسی ایراى(، كفلٌاهِ ػلوی پصٍّؽی هٌْذظی 

 ّیهذرٍلَشیٌی  ٍ َّاؼٌاظی ّای خؽٌعالی رخذاد زهاًی ی كاـلِ تؼییي. 1390تاتایی، ح.، ػراهی ًصاد، غ. ٍ َّركر، ع.

 .1-13(: 1  3،تَم خؽي پصٍّؽی ػلوی رٍد. كفلٌاهِ زایٌذُ آتخیس ی حَزُ در

تٌذی ٍ تؼییي ؼاخؿ خؽٌعالی در اظتاى خراظهاى رضهَی،    . پ1394ٌِْاظذی، م.ع.  ترٍؿٌی، م.، هرادی، ح.ر. ٍ زًاٌِ

 . 70-84(: 19  5هدلِ هغالؼات خـراكیایی هٌاعن خؽي، 

ی ًردى تارغ كفلی در اظتاى ّوهذاى،  ا هٌغوِدر  آهار يیزهی هؼیي ٍ ّا رٍغ. ارزیاتی 1396ؾ. ترًدیاى، ا. ٍ هؼرٍكی، 

 .211-224(: 3  27، ٍخاى آبًؽریِ داًػ 
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 .ؾ 314 شئَاظتاتیعتیي(. چاج دٍم، تْراى: اًتؽارات داًؽااُ تْراى،  آهار يیزه. 1377حعٌی پاى، ع. 

. تررظی رًٍذ خؽٌعالی در ایراى عهی  1389هٌذّاری، غ. ٍ هلثَظی، غ.  داری، ل.، ًَّی، م.، زاتل ػثاظی، ف.، خساًِ

 .1-12(، چْارهیي ًٌلراًط هٌغوِ ای تـییر اهلین، تْراى، ایراى، 2039تا  2010ظال آیٌذُ   30

. عراحی ظیعتن پایػ خؽٌعالی تر اظهاض ؼهاخؿ یٌپارچهِ در    1395خؽَػی اـلْاًی، م. ـلَی، ح. ٍ زهاًی، ا.ر. 

 .27-43: 75 ػلَم ٍ كٌَى ًؽاٍرزی ٍ هٌاتغ عثیؼی(،  ٍخاى آب. ًؽریِ ػلَم رٍد ٌذُیزا سیآترحَزُ 

ی را در تَزیهغ هٌهاًی   آههار  يیزهه ی ّها  رٍغ. ارزیهاتی  1395ی، م.، هظلری، ؽ.ع. ٍ ؼهلیؼی، غ.  گرد كراهرزظلغاًی 

 .45-60(: 3  2، آبی ًارتردی ػلَم ّا پصٍّػاردًاى، ًؽریِ  -خؽٌعالی اهلیوی دؼت یسد

ی در تحلیهل هٌهاًی ؼهاخؿ    آهار يیزه. تؼییي تْتریي رٍغ 1395عثاعثایی زادُ، م.ض.، ترخَراری، ج. ٍ خعرٍی، ح. 

 .80-100: 112ی  پصٍّػ ٍ ظازًذگی(، سداریآتخی ّا پصٍّػخؽٌعالی تَزیغ اظتاًذارد در اظتاى یسد، 

 يیتْتر يییٍ تؼ یویاهل یخؽٌعال ِیچٌذ ًوا عِیاٍ هو یاتی. ارز1396 .ٍ پصٍُ، ف .ا.ض ،یٌیحع ،.م ،یّاؼو .،ع پَر،یػل

 .133-147(: 1  4 ،یذرٍلَشیاًَ ّی، هرًس راىیدر ا ِیًوا

زهیٌهی تها   خؽٌعالی تر ًَظاًات ظغح آب زیر ریتأث. ارزیاتی 1390ًصاد، غ. ًی، م.، اتراّیوی، ى. ٍ ػراهیهحوذی هلؼِ

تخَاى دؼت ظاٍُ، چْارهیي ًٌلراًط هذیریت هٌاتغ آب ایراى. اظتلادُ از ؼاخؿ تارغ اظتاًذارد ؼذُ، هغالؼِ هَردی آ

 .1-10، داًؽااُ ـٌؼتی اهیرًثیر، تْراى، هاُ ثْؽتیارد 14ٍ  13

آى تر ًیلیت هٌاتغ آب ظغحی در اظتاى ظیعتاى ٍ  ریتأث. خؽٌعالی ٍ 1394هحوَدی، ج.، عاٍظی، ت. ٍ ؼاَّزئی، ع. 

 .21-35(: 1  29تلَچعتاى، ًؽریِ پصٍّػ آب در ًؽاٍرزی، 

ی دؼت تیضاء اظتاى كارض، كفلٌاهِ ٌیرزهیز آبظغح ایعتاتی هٌاتغ  ترآٍرد. 1396هظلری، ؽ.ع. ٍ تْسادی ًریوی، ح. 

 .144-163(: 21 6خـراكیا ٍ هغالؼات هحیغی، 
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